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ค าน า 

 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมะนัง ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี

งบประมำณพ.ศ.2563 เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำในรอบปีที่ผ่ำนมำ มีผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำแนกตำม
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนหน่วยงำน
ภำครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก ำหนดส่วนรำชกำรมีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงในรอบปีที่ผ่ำนมำ และน ำผลวิเครำะห์ไปปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณถัดไป ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอมะนัง จึงได้ด ำเนินกำรวำงแผนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ได้แก่
งบประมำณสนับสนุนจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล(งบประมำณ) เป็นเงิน 450,000 บำท(สี่แสนห้ำ
หมื่นบำทถ้วน) โดยใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยหมวด ค่ำวัสดุเชื้อเพลิง ค่ำวัสดุ ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้ำง ค่ำจ้ำงท ำ
ควำมสะอำด ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร และค่ำสำธำรณูปโภค ซึ่งได้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรเสร็จสิ้น
แล้ว ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ งบประมำณที่ได้รับสนับสนุนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมะนัง จึงได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ.2563 เพ่ือให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรได้น ำผลกำร
วิเครำะห์ไปปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐที่จะต้อง
แสดงออกถึงควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เกิดควำมคุ้มค่ำ
สมประโยชน์ต่อภำครัฐ พร้อมด้วยกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง และกำรป้องกันและควบคุมควำมเสี่ยงพร้อมทั้งใช้
เป็นข้อมูลประกอบ ในกำรวำงแผนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณถัดไป 

 
 
 
 

                                                                                        งำนบริหำร(งำนพัสดุ) 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมะนัง 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะนัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมะนัง ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี

งบประมำณพ.ศ.2563 เพ่ือให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนหน่วยงำน
ภำครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก ำหนดส่วนรำชกำรได้น ำผลกำรวิเครำะห์ไป
ปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐที่จะต้องแสดงออกถึง
ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เกิดควำมคุ้มค่ำสมประโยชน์
ต่อภำครัฐ ดังนั้นจึงขอสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงซึ่งจ ำแนกตำมรำยหมวด มีรำยละเอียด
ต่อไปนี้ 

1.โครงการจ าแนกตามรายหมวด ประจ าปีงบประมาณ 2563  

ตารางท่ี1 โครงการจ าแนกตามรายหมวด ประจ าปีงบประมาณ 2563 

หมวดงบประมาณประจ าปี2563 จ านวนโครงการ จ านวนเงิน(บาท) ร้อยละ 

ค่ำวัสดุเชื้อเพลิง  12 110,994.00                                          24.66 

ค่ำวัสดุ 6 124,642.00 27.96 

ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้ำง 6 69,973.00 15.54 

ค่ำจ้ำงท ำควำมสะอำด 12 60,000.00 13.33 

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร 1 24,390.00 5.42 

หมวดสำธำรณูปโภค 12 60,000.00 13.33 

รวม 49 449,999.00 99.99 
 

2.ร้อยละของการด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563     

จ ำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณX100 49x100  =100% 
จ ำนวนเงินงบประมำณท่ีจัดซื้อจัดจ้ำงทั้งหมด                                           49 
 
3.ร้อยละของเงินงบด าเนินการจ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
จ ำนวนเงินจัดซื้อท้ังหมดX100 124,642x100  =100% 
จ ำนวนเงินงบประมำณท่ีตกลงรำคำซื้อทั้งหมด                                           124,642 
 
จ ำนวนเงินจัดจ้ำงทั้งหมดX100 240,967x100  =100% 
จ ำนวนเงินงบประมำณท่ีตกลงรำคำจ้ำงทั้งหมด                                           240,967 
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4.โครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี งบประมาณ  2563  
ตารางที่2 แสดงร้อยละของจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  

จ ำนวนครั้ง 

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

วิธีเฉพำะเจำะจง 
วิธีประกำศเชิญชวน

ทั่วไป 
วิธีคัดเลือก วิธีประกวดแบบ 

36 
36 0 0 0 

(100.00) 
    

ตารางที่3 แสดงร้อยละงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะนัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

งบประมำณ 
(บำท) 

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

วิธีเฉพำะเจำะจง 
วิธีประกำศเชิญชวน

ทั่วไป 
วิธีคัดเลือก วิธีประกวดแบบ 

450,000 
365,609 0 0 0 
(81.24) 

    
จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำงบประมำณในภำพรวมที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมะนัง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีจ ำนวนทั้งสิ้น 36 โครงกำร จำกจ ำนวนเงิน
งบประมำณทั้งหมดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นวิธีเฉพำะเจำะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 365,609 บำท คิดเป็นร้อยละ 
81.24 และทั้งปีงบประมำณ 2563 ซึ่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมะนัง ต้องวำงแผนกำรใช้จ่ำยอย่ำง
ประหยัดอย่ำงเข้มข้น เพรำะต้องใช้จ่ำยตลอดทั้งปีงบประมำณ ส่วนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ด้วย วิธีอ่ืน ไม่มี และใช้
จ่ำยเงินเป็นงบประมำณ หมวดอ่ืนๆ เช่น ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร 
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2.การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัด และ แนวทางแก้ไข 
 
ขั้นตอน/กระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
ความเสี่ยงที่พบ ปัญหาอุปสรรค/

ข้อจ ากัด 
แนวทางแก้ไข 

กำรจัดสรรงบประมำณ 
ประจ ำปี 2563 

-กำรจัดสรรงบประมำณ มี
ควำมล่ำช้ำ 
-แผนกำรจั ดซื้ อ จั ด จ้ ำงจึ ง
ด ำเนินกำรได้ล่ำช้ำ 
-กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไป
ตำมห้วงระยะเวลำที่ก ำหนด 
เช่น ก ำหนดซื้อไตรมำสที่1 
แ ต่ ซื้ อ ไ ม่ ไ ด้  เนื่ อ ง จ ำ ก
งบด ำเนินกำรได้มำล่ำช้ำ 

-กำรจัดสรรงบประมำณมี
ควำมล่ำช้ำ 
-แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจึง
ด ำเนินกำรได้ล่ำช้ำ 
-กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไป
ต ำ ม ห้ ว ง ร ะ ย ะ เว ล ำ ที่
ก ำหนด เช่น ก ำหนดซื้อ
ไตรมำสที่ 1  แต่ซื้ อไม่ ได้ 
เนื่ องจำกงบด ำเนินกำร
ได้มำล่ำช้ำ 

1 .น ำ เส น อปั ญ ห ำต่ อ
คณะกรรมกำร กวป.ให้
เร่ งด ำ เนิ น ก ำร  จั ดท ำ
งบประมำณที่จัดสรรให้ 
สสอ.เสร็จโดยด่วน 
2 .จั ด ท ำ แ ผ น ค ว ำ ม
ต้องกำรใช้ไว้ล่วงหน้ำให้มี
ค ว ำ ม เ พี ย ง พ อ ใ น
ปีงบประมำณ2563 

กำรลงทะเบียนผู้ค้ำกับ
ภำครัฐในระบบe-GP  

ผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่ยังไม่
มีกำรลงทะเบียนผู้ ค้ ำกับ
ภำครัฐในระบบe-GP ท ำให้
ต้องไปซื้อกับร้ำนค้ำนอก
พ้ืนที่  ท ำให้ ล่ ำช้ ำ ในกำร
จัดท ำจัดซื้อจัดจ้ำง 

ผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่ยัง
ไม่มีกำรลงทะเบียนผู้ค้ำ
กับภำครัฐในระบบe-GP 
ท ำให้ต้องไปซื้อกับร้ำนค้ำ
นอกพ้ืนที่ ท ำให้ล่ำช้ำใน
กำรจัดท ำจัดซื้อจัดจ้ำง 

1.แจ้งผู้ประกอบกำรใน
พ้ืนที่ที่มีควำมประสงค์ ให้
ด ำเนิ นกำรลงทะเบี ยน
ผู้ค้ำกับภำครัฐในระบบ 
e-GP 

ใบเสนอรำคำ ใบเสนอรำคำสินค้ำ รำยกำร
สิ น ค้ ำ ใช้ ภ ำษำพูด  ไม่ ใช้
ภำษำรำชกำร 

ใบ เส น อ ร ำ ค ำ สิ น ค้ ำ 
รำยกำรสินค้ำใช้ภำษำพูด 
ไม่ใช้ภำษำรำชกำร 

1.ก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
ตรวจสอบรำยกำรสินค้ำ
ในเสนอรำคำ ให้ใช้ภำษำ
รำชกำรที่ถูกต้อง ก่อนจะ
ท ำจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

จนท.พัสดุ เจ้ ำหน้ ำที่ พั สดุ ล ำคลอด 
ส่งผลให้จัดซื้อจัดจ้ำงล่ำช้ำ 

เจ้ำหน้ำที่พัสดุลำคลอด 
ส่ งผล ให้ จั ดซื้ อจั ด จ้ ำ ง
ล่ำช้ำ 

1.สถำนบริกำรแต่งตั้ ง
เจ้ ำหน้ ำที่ พั สดุ  สถำน
บริกำรละ 2  คน  เพ่ื อ
ส ำรองเจ้ำหน้ำที่พัสดุลำ
คลอด  หรือติดภำรกิจ
อ่ืนๆ 
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3.การประหยัดงบประมาณ 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมะนัง จึงขอสรุปผล กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงำนภำครัฐ ที่ก ำหนดให้ส่วน
รำชกำรได้น ำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล เกิดควำมคุ้มค่ำสมประโยชน์ต่อภำครัฐ ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง สำมำรถด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เสร็จสิ้นร้อยละ 100 อยู่ในวงเงินงบประมำณที่ ได้รับจัดสรร ตำมนโยบำยกำรประหยัดงบประมำณ ซึ่งมีอยู่
อย่ำงจ ำกัดและทันเวลำในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
 
4.แนวทางปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.1 กำรจัดสรรงบประมำณ 
-น ำเสนอปัญหำต่อคณะกรรมกำร กวป.ให้เร่งด ำเนินกำร จัดท ำงบประมำณที่จัดสรรให้ สสอ.เสร็จ 

โดยด่วน 
  -จัดท ำแผนควำมต้องกำรใช้ไว้ล่วงหน้ำให้มีควำมเพียงพอในปีงบประมำณ2563 ของไตรมำส
ที่4 เพ่ือประมำณกำรพัสดุที่เพียงพอส ำหรับไตรมำสที่1 ในปีงบประมำณ 2563 
  -ให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุมีกำรสรุปและรำยงำนวัสดุคงคลังให้เป็นปัจจุบัน 

4.2 กำรลงทะเบียนผู้ค้ำกับภำครัฐในระบบe-GP 
-แจ้งผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่ที่มีควำมประสงค์ ให้ด ำเนินกำรลงทะเบียนผู้ค้ำกับภำครัฐในระบบ  

e-GP 
- ให้เลือกร้ำนที่มีกำรบันทึกหลักผู้ค้ำลงในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ เพ่ือควำมสะดวกและ 

รวดเร็วในกำรท ำจัดซื้อจัดจ้ำง 
4.3 ใบเสนอรำคำ 

-ก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุตรวจสอบรำยกำรสินค้ำในเสนอรำคำ ให้ใช้ภำษำรำชกำรที่ถูกต้อง  
ก่อนจะท ำจัดซื้อจัดจ้ำง 

4.4 เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
-สถำนบริกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่พัสดุ สถำนบริกำรละ 2 คน เพื่อส ำรองเจ้ำหน้ำที่พัสดุลำคลอด  

หรือติดภำรกิจอ่ืนๆ 
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